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Favoritmusik

Vilken slags musik lyssnar du helst på?Om du tycker
om flera musikstilar bockar du för så många du vill!

Namn: Födelseår:

1. Musikstilar:

Min

Eller något helt annat...

Jazz
Opera

Dansband

Svensktopp

Rock & pop

Visor

Klassiskt

Country



Har du någon speciell favoritartist?
Bocka för så många du vill!

Eller....sätt en siffra mellan 1 och 10

2. Svenska favoritartister:

Tommy Körberg

Christer Sjögren

Evert Taube

Cornelis Vreeswijk

Jussi Björling

Ulla Billquist

Helen Sjöholm

Alice Babs

Einar Ekberg

Birgit Nilsson

Lasse Berghagen

8

Jerry Williams

Karl Gerhard

Gunnar Wiklund

Arne Domnerus

AlfRobertson

Eller någon helt annan...



Har du någon speciell utländsk favoritartist?
Bocka för så många du vill!

Eller....sätt en siffra mellan 1 och 10

3. Utländska favoritartister:

6

Eller någon helt annan...

Benny Goodman

Frank Sinatra

The Beatles The Rolling Stones

Harry Belafonte

Barbara Streisand
Luciano Pavarotti

Edith Piaf

Vera Lynn

Elvis Presley

Johnny Cash

Elton John Arja Saijonmaa

Dolly Parton

Queen



Vilka skivor har du i din skivsamling?4. Min skivsamling:

Vinylskivor

Stenkakor

CD-skivor

Vilka skivor?

Stenkakor - så kallades de grammfonskivor
som tillverkades av shellack och snurrade
på skivtallriken med 78 varv per minut.
Stenkakans storhetstid varade från ca 1902
till 1950-talet.

Under 1950-talet fick stenkakan konkurrens
av en ny produkt: vinylskivan. Den hade
längre speltid än stenkakan och var också
mindre ömtålig.

LP-skivan (Long Playing) som snurrade runt
med 33 och 1/3 dels varv/minut tog snart över och stenkakorna försvann ur butikerna.
Det fanns också mindre vinylskivor (45-varvare): Singelskivor med en sång på varje sida
och EP-skivor (Extended Play) med två sånger på varje skivsida.

För alla oss som sett en riktig skivbutik som
dignade av LP- EP- och Singelskivor verkade
det som ett dåligt skämt när vi fick höra:
Om ett par år kommer det bara att finnas
CD-skivor i butiken och inga vinylskivor alls!

Men så blev det ju faktiskt. I början av 1980-talet lanserades CD-skivan (Compact Disc) och blev genast en
stor succé. Nu var det vinylskivornas tur att ställas undan i källare och garderober.

I dag har skivbolagen stora problem med att sälja CD-skivor -
i alla fall till ungdomar. De flesta använder sig av internet för att
lyssna på musik. Musiktjänsten Spotify startade 2006 och har
sedan dess både vuxit och fått konkurrenter.

Det här är faktiskt en liten revolution i musikvärlden.
Ungdomar i dag köper sällan skivor i butik.
De bygger i stället egna spellistor med musik som laddas ner från internet.

Har du några favoritskivor?



Favoritmusik

Vilken slags musik lyssnar du helst på?

Namn: Födelseår:

1. Musikstilar:

Sammanfat
tning

2. Svenska favoritartister:

3. Utländska favoritartister:

4. Min skivsamling: Har du några favoritskivor i din skivsamling?

Noterat av:

Datum:

Övrigt:


